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Side 3

1 (Åben) 6 møde i Bæredygtigt Gentofte - Udkast til strategi
 
Sags ID: EMN-2015-18038

Resumé
På sjette og næstsidste møde i opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte den 17. januar 2017 
præsenteres udvalget for et udkast til en endelig strategi. Udvalget skal på mødet arbejde med de 
endelige formuleringer for de 6 udvalgte indsatsområder samt kommentere/tilpasse struktur for den 
endelige strategi. 

Baggrund
På møde den 13. december 2016 blev udvalget præsenteret for resultaterne af dialogfase med 
udvalgte aktører og repræsentanter for interesseorganisationer, virksomheder og andre udvalgte 
offentlige og private aktører. Endvidere drøftede og kvalificerede udvalget et revideret oplæg til 
principper og strategiens vision.

Det blev på mødet aftalt, at der frem til det næste møde skulle udarbejdes et mere færdigt udkast 
til strategi, herunder forfinelse af vision og tilpasning af principper og indsatsområder.

Forvaltningen har efterfølgende modtaget skriftlige kommentarer fra medlemmer af udvalget. 
Kommentarerne er under hensyntagen til kommissoriet og opgaveudvalgets hidtidige drøftelser så 
vidt muligt indarbejdet i vedlagte forslag til strategi.

Udvalget skal på mødet den 17. januar 2017 arbejde med struktur og indhold i strategien med 
særligt fokus på de endelige formuleringer for de 6 udvalgte indsatsområder.

På syvende og sidste møde i opgavevalget den 23. februar 2017 skal de endelige tilpasninger 
foretages, og udvalget skal træffe beslutning om en forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget og 
Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en endelig strategi for bæredygtighed i 
Gentofte. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte:

- At drøfte struktur og indhold i udkast til strategi med særligt fokus på de endelige formuleringer 
for de 6 udvalgte indsatsområder.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Program til 6  OU møde1 (1522143 - EMN-2015-18038)
2. Sammen om et bæredygtigt Gentofte, strategien (1521600 - EMN-2015-18038)

2 (Åben) Eventuelt
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Sags ID: EMN-2016-01855

Resumé
Skriv et resumé af sagen 

Baggrund
Skriv baggrund for sagen

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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